
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΗ

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Το Πρόγραμμα Πρόσκαιρη Ασφάλιση Ζωής Ετησίως Ανανεούμενη προσφέρει το συμφωνημένο κεφάλαιο στους
δικούς σας ανθρώπους, σε περίπτωση απώλειας της ζωής σας.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

Οικονομική προστασία των δικών σας ανθρώπων.

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% 
Η Β'-100%

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
Το Πρόγραμμα Premium Νοσοκομειακό Α'-100% σας προσφέρει ολοκληρωμένη νοσοκομειακή κάλυψη σε Α’ Η Β' 
θέση νοσηλείας με εγγύηση παροχών.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

Έως 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλιζόμενο.
100% κάλυψη εξόδων  για τις αναγνωρισμένες δαπάνες σε νοσοκομείο στην Ελλάδα και Ευρώπη, 80% στο
εξωτερικό και 70% σε ΗΠΑ και Καναδά.
Ημερήσια νοσηλεία.
Καλύπτονται δαπάνες  όπως:

μονόκλινο δωμάτιο και διατροφή.
νοσοκομείου.
αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου.
μεταμοσχεύσεων.
νοσηλείας μίας μέρας.
αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.
αμοιβή χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών ειδικοτήτων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος (σε μη
συμβεβλημένα νοσοκομεία ισχύει πίνακας που καθορίζει το ανώτατο όριο αμοιβών).
έξοδα συνοδού.
ασθενοφόρου (300€ ετησίως).
ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις σε νοσοκομείο.
έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία που σχετίζονται με το περιστατικό νοσηλείας, (για διάστημα, 1 μήνα πριν και 2
μήνες μετά, έως 1.500€).
επείγουσα ιατρική βοήθεια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόβλεψη για ειδικά επιδόματα όπως:
συμμετοχής άλλου φορέα, ημερήσιο νοσηλείας, χειρουργικό.
για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή (1.600€ εφάπαξ).

Δωρεάν ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας (check-up).
Παροχή Δεύτερης Ιατρικής Γνωμάτευσης όπως:

δυνατότητα στον ασφαλισμένο να λάβει χωρίς δική του επιβάρυνση μία “Δεύτερη Ιατρική Γνωμάτευση”.
από ένα από τα μεγαλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στην Αμερική και την Ευρώπη π.χ (Harvard University, Johns
Hopkins Hospital – Baltimore, Mayo Clinic – Rochester, Massachusetts General Hospital- Boston, Children’s
Memorial Hospital – Chicago).
σε περίπτωση 23 σοβαρών περιπτώσεων.

Παροχή Extra Care όπως:
δυνατότητα πρόσβασης με ειδικές τιμές και εκπτώσεις σε υπηρεσίες υγείας σε δίκτυο οφθαλμιάτρων, οδοντιάτρων
φυσιοθεραπευτών και λογοθεραπευτών που παρέχονται από φορέα με τον οποίο η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση.

Μη υποχρεωτική χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Premium Νοσοκομειακό Α'-100%

Απευθείας αποζημίωση  στα συμβεβλημένα νοσοκομεία ενώ στα μη συμβεβλημένα αποζημίωση μετά την
προσκόμιση των πρωτοτύπων τιμολογίων/αποδείξεων.
Εύκολη έναρξη ασφάλισης,  ακόμη και χωρίς ιατρικές εξετάσεις.
Μικρή περίοδος αναμονής  από την έναρξη του προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων και συγγενών παθήσεων).
Τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών  24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Ετήσια διάρκεια προγράμματος με δυνατότητα ανανέωσης  στη λήξη του για μια ασφαλιστική περίοδο κάθε φορά
με τους ίδιους όρους και παροχές (σύμφωνα με άρθρο των Ειδικών Όρων του Ασφαλιστηρίου).
Δυνατότητα κάλυψης εξαρτώμενων μελών.
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ACCIDENT CARE 1 (ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ)

Καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης μέχρι και 2 έτη

Κεφάλαιο Προστασίας Ασφαλίστρου λόγω ΜΟΑ

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

To «Κεφάλαιο Προστασίας Ασφαλίστρου» λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του Αντισυμβαλλόμενου για εργασία,
προσφέρει στον Αντισυμβαλλόμενο τη δυνατότητα να διασφαλίσει τη συνέχιση της καταβολής των ασφαλίστρων.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

Ένα σημαντικό Κεφάλαιο  για την πληρωμή των ασφαλίστρων με σκοπό τη διατήρηση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
Επιλογές στην είσπραξη του Κεφαλαίου,  το οποίο μπορεί να δοθεί:

Εφάπαξ, είτε
Σε ισόποσες ετήσιες δόσεις με ανώτατο όριο, τα δέκα πέντε (15) έτη.
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Αποκτήστε ένα πρόγραμμα υγείας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής και εξασφαλίστε
Προνόµια Υγείας και επιπλέον παροχές

aa
Ενήλικες

Όµιλος Υγεία

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το
24ωρο, 365ηµέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
του ΥΓΕΙΑ & στην Γενική Κλινική Μητέρα στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, Γυναικολόγου και ΩΡΛ.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 ετησίως για τα περιστατικά που θα
κριθούν επείγοντα - ΥΓΕΙΑ - Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. Μετά το ποσό των €200
παρέχεται έκπτωση 50%

Δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις, στα εξωτερικά ιατρεία του 
ΥΓΕΙΑ & Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, κατόπιν ραντεβού, στις ειδικότητες:
Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία, Διαβητολογία,
Ενδοκρινολογία, Ηπατολογία, Θωρακοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Νευρολογία,
Νευροχειρουργική, Ογκολογία, Ορθοπεδική, Ουρολογική, Οφθαλµολογία,
Πνευµονολογία, Ρευµατολογία, Φυσιατρική, ΩΡΛ, Παθολογία, Χειρουργική 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Περιστέρι) Παθολογία, Καρδιολογία,
Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ, Χειρουργική, Οφθαλµολογία, Ορθοπεδική, Δερµατολογία. 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (περιοχή Hilton) Παθολογία, Καρδιολογία, Οφθαλμολογία,
Ορθοπεδική, Ενδοκρινολογία, ΩΡΛ

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ και τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ , για την περιοχή
της Αττικής

Ειδικές εκπτώσεις: Ειδικός προνοµιακός τιµοκατάλογος στις µη επεµβατικές
διαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση έως και 60% - ΥΓΕΙΑ - Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ,
Ειδική τιμή €180 για MRI και MRA, €65 για CT και €300 για αξονική αγγειογραφία και
αξονική στεφανιογραφία

Όµιλος Ιατρικού

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το
24ωρο, 365ηµέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Γενικού Χειρουργού, Στο
Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου παρέχεται επιπλέον η πρόσβαση και στις εφημερεύουσες
ειδικότητες ΩΡΛ και Γυναικολόγου.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 ετησίως για τα περιστατικά που θα
κριθούν επείγοντα. Μετά το ποσό των €200 παρέχεται έκπτωση 50%

Δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις, όλων των Νοσοκομείων του
Ομίλου στους εφημερεύοντες ιατρούς, στις ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου,
Ορθοπεδικού και Γενικού Χειρουργού. Στο Ιατρικό Κέντρο Αμαρουσίου παρέχεται
επιπλέον η πρόσβαση και στις εφημερεύουσες ειδικότητες ΩΡΛ και Γυναικολόγου. 
Έκπτωση 25% στις ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις
ειδικότητες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εργάσιμες ημέρες, μετά από
τηλεφωνικό ραντεβού.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) σε Νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης.

Έκπτωση 50%  στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των
Νοσοκομείων του Ομίλου. Οι εξετάσεις που αφορούν Αξονικές-Μαγνητικές
τομογραφίες, Triplex και PET CT παρέχονται σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

Ευρωκλινική Αθηνών

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

12 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως στους εφηµερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες, Παθολόγου,
Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού και Γενικού Χειρουργού

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €400 ετησίως για τα περιστατικά που θα
κριθούν επείγοντα
Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας
εντός Αττικής
50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα
αναφερόμενα ποσά (εξαιρούνται οι ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις) & 40%
έκπτωση για προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις

Metropolitan

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365
ηµέρες το χρόνο, σε εφηµερεύοντες ιατρούς του νοσοκοµείου για τις ειδικότητες
Παθολόγου, Χειρουργού, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού. Δωρεάν 09:00 - 21:00 σε ΩΡΛ,
πνευμονολόγου και νευρολόγου.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά µέχρι του ποσού των €300
(συνολικά για επισκέψεις και εξετάσεις), ανά περιστατικό. Μετά το ποσό των €300
παρέχεται έκπτωση 35%

Δωρεάν προγραµµατισµένες ιατρικές επισκέψεις σε Επιµελητές Ιατρούς
(εξαιρούνται οι ειδικότητες Ψυχιάτρου, Οδοντιάτρου και Οφθαλµιάτρου)

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο εντός Αττικής µη
περιπατητικών και επειγόντων περιστατικών προς το νοσοκοµείο, υπό την
προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας

40% έκπτωση στην ιατρική επίσκεψη σε Οφθαλµιάτρους και στις εξετάσεις στο
Οφθαλµολογικό Τµήµα

Ειδικές εκπτώσεις: 35% έκπτωση στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις,
10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες, 15% έκπτωση στις φυσιοθεραπείες, 20%
έκπτωση στα check-up.

Euromedica Θεσσαλονίκη & Πανελλαδικά

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το
24ωρο, στους εφηµερεύοντες ιατρούς των παρακάτω κλινικών:
EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Καρδιολόγοι, Παθολόγοι,
Παιδίατροι και Χειρουργοί
EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Καρδιολόγοι, Παθολόγοι και
Χειρουργοί

∆ωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία των 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που αφορούν αποκλειστικά γενική
αίµατος, CRP και ΤΚΕ.
Check up σε προνοµικές τιµές: Check up σε προνοµικές τιµές: Βασικό µε €30,
Πλήρες µε €68, Θυροειδούς µε €50, Οστεοπόρωσης µε €85, Λιπιδαιµίας µε €60,
Γυναικολογικό µε €70. Ειδικές εξετάσεις επιπλέον του check up όπως ενδεικτικά:
Καρδιολογική - ΗΚΓ €20, Τεστ Κοπώσεως €40, Pap - τεστ €20, Ψηφιακή
Μαστογραφία €50, Ειδ. Προστατικό Αντιγόνο (PSA) €30 κ.α. Ειδικές εκπτώσεις
Κλινικές Οµίλου Θεσσαλονίκης: 20% εκπτώσεις για ιατρικές εξετάσεις µέχρι €100,
25% εκπτώσεις για ιατρικές εξετάσεις από €101 µέχρι €300 και 30% εκπτώσεις για
ιατρικές εξετάσεις από €301 και άνω.

Προγραµµατισµένες επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (πλην της
ειδικότητας του γυναικολόγου) στα εξωτερικά ιατρεία των κλινικών του Οµίλου στη
Θεσσαλονίκη µε €30, Επισκέψεις σε ιατρούς (καρδιολόγους-παθολόγους) µε €30 στα
∆ιαγνωστικά Κέντρα Πανελλαδικά

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο µη περιπατητικών &
επειγόντων περιστατικών προς διαγνωστικά κέντρα του Οµίλου ή Κλινικές (για
διενέργεια αξονικών και µαγνητικών τοµογραφιών, αξονικών στεφανιογραφιών και
εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής), υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί
νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας. ∆ιαγνωστικές εξετάσεις µε έκπτωση από
30% μέχρι 40% στα ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ
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Κλινική “Άγιος Λουκάς’’ - Θεσσαλονίκη

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 7
ημέρες την εβδομάδα, στις εξής ειδικότητες: Παθολόγος, Καρδιολόγος και
Γυναικολόγος.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά αξίας έως €200 και 50%
έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο για το επιπλέον ποσό.

Μόνο κατόπιν ραντεβού, ιατρική επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Γυναικολόγο,
Αγγειοχειρουργό, Γαστρεντερολόγο, Νευροχειρουργό, Ορθοπεδικό, Ουρολόγο,
Οφθαλμίατρο, Χειρουργό και ΩΡΛ με ειδική τιμή €20, ανά επίσκεψη

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στην Κλινική από το
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης για επείγοντα περιστατικά

Γενική Κλινική - Θεραπευτικό & Διαγνωστικό Κέντρο “Ασκληπιείον” Ηρακλείου Κρήτης

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Ιατρικές επισκέψεις στο τακτικό πρόγραμμα λειτουργίας του Παθολογικού, του
Χειρουργικού, του Καρδιολογικού και του Ορθοπεδικού ιατρείου της Κλινικής, με €20
ανά επίσκεψη.

Διενέργεια εξετάσεων με έκπτωση 35% επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτών της κλινικής
(σε ιατρικές εξετάσεις και διαγνωστικές - εργαστηριακές εξετάσεις) για επείγοντα και
μη περιστατικά. 20% έκπτωση στα check-up

aa
Παιδιά

ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365
ηµέρες το χρόνο, σε εφηµερεύοντες ιατρούς του νοσοκοµείου για τις ειδικότητες
Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού και Παιδοορθοπεδικού.

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά αξίας έως €300, ανά
περιστατικό. Μετά το ποσό των €300 παρέχεται έκπτωση 40%
Ειδικός προνομιακός τιμοκατάλογος στις Ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (CT, MRI,
triplex) με έκπτωση 40%.

Προγραµµατισµένες επισκέψεις με €40 σε Επιµελητή Παιδίατρο,για όλες τις υπό-
ειδικότητες των παιδιάτρων

Επιπλέον παροχές: Σε περίπτωση νοσηλείας έκπτωση 15% (εξαιρουμένων, υλικών
φαρμάκων και αμοιβών Ιατρών) στο ποσό με το οποίο ο ασφαλισμένος συμμετέχει
στο κόστος νοσηλείας.
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας εντός Αττικής

Όµιλος Ιατρικού

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις & Επιπλέον Παροχές

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το
24ωρο, 365ηµέρες το χρόνο, στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων
στις ειδικότητες Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού, Στην Παιδιατρική Κλινική του
Ιατρικού Διαβαλκανικού στην ειδικότητα του Παιδιάτρου 24 ώρες το 24ωρο, 365
ημέρες το χρόνο και στην ειδικότητα του Παιδοχειρουργού εργάσιμες ημέρες μέχρι τις
7 μ.μ.

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις αξίας €200 ετησίως για τα περιστατικά που θα
κριθούν επείγοντα. Μετά το ποσό των €200 παρέχεται έκπτωση 50%

Έκπτωση 25% στις ιατρικές επισκέψεις στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία σε όλες τις
ειδικότητες από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εργάσιμες ημέρες, μετά από
τηλεφωνικό ραντεβού.

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) σε Νοσοκομείο του Ομίλου για τις περιοχές της Αττικής και
της Θεσσαλονίκης.

Έκπτωση 50%  στις Διαγνωστικές Εξετάσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία των
Νοσοκομείων του Ομίλου. Οι εξετάσεις που αφορούν Αξονικές-Μαγνητικές
τομογραφίες, Triplex και PET CT παρέχονται σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ).

Όµιλος Υγεία (Κλινική ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ)

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το
24ωρο, 365ηµέρες το χρόνο: στις ειδικότητες του Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση επείγοντος
περιστατικού (εισαγωγής) στο ΥΓΕΙΑ, τη Γενική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ και το Παίδων
ΜΗΤΕΡΑ, για την περιοχή της Αττικής

Ευρωκλινική ΠΑΙ∆ΩΝ

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

12 δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως στους εφηµερεύοντες ιατρούς των
εξωτερικών ιατρείων για επείγοντα περιστατικά στις ειδικότητες Παιδιάτρου και
Παιδοχειρουργού

∆ωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις €200 ετησίως για τα περιστατικά που θα κριθούν
επείγοντα

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας
εντός Αττικής
50% έκπτωση σε περίπτωση που η αξία των διαγνωστικών εξετάσεων υπερβεί τα
αναφερόμενα ποσά (εξαιρούνται οι ιατρικές και ενδοσκοπικές πράξεις) & 40%
έκπτωση για προγραµµατισµένες διαγνωστικές εξετάσεις

Metropolitan

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

∆ωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το 24ωρο, 365
ηµέρες το χρόνο, σε εφηµερεύοντες ιατρούς του νοσοκοµείου για τις ειδικότητες
Παιδιάτρου, Παιδοχειρουργού και Παιδοορθοπεδικού.

Για επείγοντα περιστατικά µέχρι του ποσού των €300 (συνολικά για επισκέψεις και
εξετάσεις), ανά περιστατικό.
Μετά το ποσό των €300 παρέχεται έκπτωση 35%

Προγραµµατισµένες επισκέψεις με €20 σε Επιµελητή Παιδίατρο, 40% έκπτωση
στην ιατρική επίσκεψη σε Οφθαλµιάτρους και στις εξετάσεις στο Οφθαλµολογικό
Τµήµα

Επιπλέον παροχές: ∆ωρεάν µεταφορά µε ασθενοφόρο εντός Αττικής µη
περιπατητικών και επειγόντων περιστατικών προς το νοσοκοµείο, υπό την
προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθεί νοσηλεία ή κατά τη διάρκεια µιας νοσηλείας

Ειδικές εκπτώσεις: 35% έκπτωση στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις,
10% έκπτωση στις οδοντιατρικές υπηρεσίες, 15% έκπτωση στις φυσιοθεραπείες, 20%
έκπτωση στα check-up.

Κλινική “Άγιος Λουκάς’’ - Θεσσαλονίκη

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε επείγοντα περιστατικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες
την εβδομάδα, σε Παιδίατρο

Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε επείγοντα περιστατικά αξίας έως €200 και 50%
έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο για το επιπλέον ποσό.

Μόνο κατόπιν ραντεβού, ιατρική επίσκεψη σε: Παιδίατρο, με ειδική τιμή €20, ανά
επίσκεψη

Επιπλέον παροχές: Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο στην Κλινική από το
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης για επείγοντα περιστατικά

Euromedica Θεσσαλονίκη & Πανελλαδικά

Ιατρικές επισκέψεις Διαγνωστικές Εξετάσεις

Απεριόριστες δωρεάν ιατρικές επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά, όλο το
24ωρο, στους εφηµερεύοντες Παιδιάτρους της EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ωρεάν αιµατολογικές εξετάσεις για επείγοντα περιστατικά στα εξωτερικά ιατρεία
των ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που αφορούν αποκλειστικά γενική
αίµατος, CRP και ΤΚΕ.

aa
Τα ανωτέρω προνόμια, παρέχονται σε κάθε ασφαλισμένο (με ενεργό συμβόλαιο), με την επίδειξη της κάρτας νοσηλείας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής
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